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Karaoke.

Kun i Cn111hjerg kan det lade sig gøre at vinde en karaoke
konkurrence uden brug af musikleds<1gelse.

RUNE
STENEN

■ lederen
Buschauffør kompleks !
Det er et udtryk, som en af mine
studiekammerater engang opfandt.
Det dækker over personer som er
blevet tildelt et ansvarsområde
(magtområde!), og som udvikler en
stor nidkærhed overfor dette. Man
kan ofte se dette kompleks hos, især
ældre, værkfører i produktions
virksomheder (så er de sat i bås !).
Er det skyggen af et buschauffør
kompleks vi har set i Grønbjergs
foreninger de sidste par år ?
Det har rriange gange set ud som
om flere bestyrelser har været bange
for, at Grønbjerg 2000 ville overtage
styringen af deres foreninger.
Hvorfor ikke tage Grønbjerg 2000
som hvad det er, en institution der
blandt andet kommer med ideer og
forslag til de enkelte foreninger.
For enhver forening der gerne vil se
lidt fremad, er det en ufattelig luk
sus at have en institution som
Grønbjerg 2000 til at komme med
ideer, og husk det vil altid være de
enkelte bestyrelser der suverænt
bestemmer hvad deres forening vil
være med til.
Hvis man ikke bryder sig om et
forslag eller en ide, kan man blot
høfligt men bestemt sige: "Nej tak", i
stedet for at føle, at Grønbjerg 2000
"blander" sig i bestyrelsens arbejde.
Grønbjerg 2000 kan virke meget
fremad stormende og har måske
nogle gange båret sig lidt "kluntet"
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ad, og i de situationer skal man sige
fra.
Lige som foreninger og institutioner
bør informere sine medlemmer og
offentligheden om, hvad de foretager
sig, bør de enkelte foreninger og
institutioner kunne udveksle syns
punkter.
Det drejer sig om at give udtryk for
sin mening, i stedet for at blive
fornærmet eller føle sig trådt over
tæerne.
Vi har set for meget muggen i kro
gene i Grønbjerg, selv om det på det
seneste er blevet meget, meget
bedre. ■
-tkj
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li Nyt fra Byrådet

�T

V.:d: GuJrun Nyhorg.

Videba:k Kommune ansøgte i januar
socialministeriet om at deltage i en
forsvigsordning om frit valg af
pasningsordning for børn i alderen
½-5 ftr.
Ans1,;gningen blev godkendt, og
fors1'1gct 11,;ber fra d. 21. marts 1996
til d. 31. december 1997.
I denne periode får forældre mulig
hL·d for at t'ft et 1-ikonomisk tilskud til
at benytte en privat pasningsordning.
som de selv s1-1rger for.
Tilbuddet gælder for forældre. hvis
l10rn har et godkendt pasningsbehov.
Kommunen skal godkende de
private dagplejere.
Socialministeriet har bevilget et
rammebcl0b p;"1 670.000 kr. i 1996 og
et tilsvarende bcl0b i 1997. hvis
s<1..:rliL!.e betingelser opfyldes. Disse
hcl(,ib da.:kker halvdelen af kommu
llL'llS udgifter.
Videba.:k Kommune har fastsat
maksim:.1mtilskuddct til forældre til
W.�00 kr. årligt pr. barn i alderen
½-2 i'tr ug 24.000 kr. årligt for børn
mellem 3 og 5 år. Der kan højst
udbetales 3 tilskud til samme familie.
Tilskuddet skal anvendes til f.eks.
"ung pige M/K i huset" eller en

privat daginstitution, og forældrene
skal dokumentere, hvilke udgifter de
har til pasningen.
Tilskuddet kan ikke bruges af for
ældrene selv. ■
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li Biblioteket
Ved: Torben Vestergård

Vi har rigtig mange gode ungdoms
bøger på biblioteket. Jeg har derfor
bedt to lånere af ungdomsbøger om
at stå for anmeldelserne i dette
nummer af "Runestenen".
Gretelise Holm: Et hjerte til Maria.
En ungdomsbog, som handler om
13/14 årige Maria. Maria har et sygt
hjerte. Hun er skrevet op til et nyt,
men der er venteliste. Hvis hun ikke
får et nyt hjerte, vil hun dø. Men
ingen kan sige hvornår. Sygdommen
gør. at hun ikke kan holde til særlig
meget. og hun skal derfor være
meget inde. Hun har fået en compu
ter, hvor hun skriver dagbog til sin
et-årige lillesøster, som hun har et
meget tæt forhold til. Maria har to
store ambitioner: At finde den ægte
kærlighed og meningen med livet.
En af de vigtige i Marias liv er
Markus. En sød dreng hun tilfældigt
træffer og bliver forelsket i. Han er
en god støtte for Maria. Sammen
finder de ud af mange ting, og ......
Det er en god bog, som jeg vil
anbefale de 11-? årige.
Rine Nielsen
Judy Blume: For evigt.
En god bog om to unge mennes
kers første forelskelse og problem
er. Kathrine og Michael er forels
ket i hinanden og har et meget tæt
forhold sammen. De bruger meget
6

tid på hinanden, og det kan Kathri
nes forældre ikke lide. De skiller
dem ad ved at sende Kathrine ud på
sommerjob. Hun tager afsted og
lover Michael, at hun vil ringe og
skrive hver dag. Alt går godt nok
indtil hun møder Theo og finder ud
af, at der findes andre fyre end
Michael. Hvad hun gør. og om hun
bliver sammen med Michael, finder
du kun ud af.ved at læse dennl'
spændende bog. Jeg synes at bogen
er virkelig god, og jeg vil anbefale
den til alle unge mennesker mellem
13 - 18 år.
Natasa Kovacevic ■
Grønbjerg folkebibliotek
Åbningstid:
Mandage kl l:i -17
Torsdage kl 18 - 20
Teleron: 97 38 41 77

Grønbjerg
Billardklub.

Formand Benny T. Lauridsen
97 38 4:i 87.
Sekretær Claus Vestergård
97 32 38 53.

III Skolebestyrelsen
Vc<l: Forn1:.in<l Ole Berthelsen

skolen - og har kunnet byde 2 nye
Bosniske børn velkommen, i hen
holdsvis 6. og 2. klasse. Vi håber, de
bliver taget godt imod, og vil falde
godt til på skolen.

Her i foråret har alle foreninger i
Gr0nbjerg modtaget en skrivelse fra
sknlen. vedr. udlån af lokaler.
Fremover "s0ges" der om at låne
henholdsvis gymnastiksal, storrum
og klasselokaler. så vi har overblik
o�cr. hvornår lokalerne er lånt ud.
Vil man låne et lokale bare for en
enkelt aften. vil proceduren forsat
være den. at alle er velkomne til at
ringe til skolen og lave en aftale
med pedel eller skoleleder. vedr.
n0glc m.m..

I det kommende skoleår skal alle
eleverne, som et forsøg, møde kl.
8.00 hver dag. Det skulle gøre det
nemmere at lægge skema, og give
lærerne bedre mulighed for at
planlægge unde,visningen sammen.

I april m?111cd har vores aktive
elevråd afholdt 2 forårsfester. for
henholdsvis yngste og ældste årgan
�c. Festerne har været gode. og har
�a:rl't hakket fint op af lærere og
fora:ldre.

Den 12. maj konfirmeres eleverne i
7. klasse. De gælder sig, og traditio
nen tro kigger de vist forbi på
skolen på deres "Blå mandag". med
lidt godt til de "stakler", der går i
skole denne dag.

I en weekend i marts var mange
fnncldre og elever samlet på skolen.
hvor vi malede. syede gardiner og
lavede la.:kker mad til hinanden. Vi
havde en dejlig weekend, fik lavet
l·ioti"
meoet
havde mod på at
b b
b
' oo
b
lave noget tilsvarende igen. så hele
sknlrn bliver malet. En stor tak til
alle de forn.:ldrc og b0rn. der hjalp
til.

Den 20. maj inviteres de kommende
børnehaveklasseb0rn
og
deres
forældre til en aften på skolen. som
en forberedelse til skolestarten. Den
4. juni er der forårskoncert på
skolen. hvor alle er velkomne.
Torsdag den 20. juni afslutter vi
skoleåret med vores traditionelle
udstilling. Alle er velkomne til at
komme og se børnenes flotte arbej
der. og til at få lidt at spise i 5.
klasse·s cafe. ■

Vi har taget afsked med 2 b0rn på

2 lærere holder orlov i næste skole
år. nemlig Grethe Lorentzen (bar
sel) og Birgit Højris (forældre-). Vi
0nsker dem god orlov. og håber, vi
får nogle gode afløsere for dem.
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H**Pffi*m#,***rs
Ved: Sigfred Nyborg. Årsvikar tor Jane

Et spændende træ i haven.
Løvspring er vel for de fleste det
virkelige tegn på en kornrnende
sommL'r. Bøgens udspring omtales i
aviser og radio.

Andre træer og buske kunne vel
også være en omtale værd. Alle har
hvc,r tor sig et løvspring, der ved
nærmc

re.

be

tragtning er

ydcrrst

intc'rL'ss ant.

En dc,l træe'lskc,rc' er af pladshensyn
atskårct tra storc' og skyggefulde
tra;crr som f. eks. bø9, ahorn, hestc'kastanjcr m.m.
Hc,r skal omtales e',t mindre tr&). dcr
cr sicrdelc,s vc'lggnet tbr både smår og
store havc-r: Hjertetra; (C.rcidiphyllurn japonicum) et tr'æ, med hj.rtetorntedc. bladc- fra Japan og Kina. I
hjcmlandct e't træ. der opnilr en
hØidc, af ca. 30 rn. Veddet bruges til
mØblcrr og laktræ.
På vore breddcgrade'r voksc'r dc,t fint
og L'r fuldt hårdfør, men dc't varer
længc - 10 15 år tør træet L'r 6
ti m højt.
Bladc,nc, c. r i løvspring lysendc.
karrninrØde. Om sommeren er
farvcn blågrøn. Eftcrårsfarvcn cr gul,
karminrØd og violet.
Nclge,t ganske rnorsomt om c)ftcråret
cr de nc'dtaldne blades dutt:
Noglc, mener jordba;rduft Jeg
rnL)nc'r, at det minder om duttcrn fra
bagning af vaniliekranse.
Om træet skal va)re en- eller tlerstanrmc't athænger af ens smag og
8

brug af havesaks.
Hjertetræet har en srnuk grå-brun
bark, der med aldercn bliver turc't.
På tØr jord bliver crtterrårstaryornLr
ikke så fine.
Plant 2 - 3 stykker i en mindre have.
I en stor have kan man plantcr on
hiertetræslund. r

ffi ffiettefise
Ved: Redaktionen

Vi torsclger at værc) så korre:ktc, soln
det er os muligt og spclcic,lt ligger dcrt
os sllgget på sinde at bringc de n
krlrrekte stavc. rnåde, pir otn taltc
pc'rsone r.

I Runestencrn nr. 19 var dc,r L'n
smutter. I artiklc,n "Me.d andre, ØjnL,"
skal navnet valrc:
Torbjdrn Lund-Nie.lsc,n. r

Noglcr opfattc:r privat initiativ

sorn Lrn rovgrisk tige:r. dcr
skulle skyclc,s. Andrc be'tragterr
dcrt som L:n ktt. clc' kitn mztlkc,
løs af. Kun L:n lille hirndftrld
ansc r dert tclr. hvttcl dc't virkcligt L'r: De n sta:rkc hcst. clc r
tra:kker helc lzcsse t.
W'.

('lntrclill

•

lllli Sundhed
-----------VL:J: LxgL: I knrik Tlwt11sL:n

Av, min arm! Musen bider.
Eftcrht1nden bliver PCcren mere
ug 111ne udbredt. og mange menne
sker fra skolealderen og opefter
bruger flere timer om dagen foran
skærmen.
Hvis man har meget redigeringsar
bejde eller spiller spil og derfor
bruger musen meget, skal man
passe på. den ikke "bider". Hvis
man trykker masser af gange gen
nem lang tid. bliver musklerne ved
all,uL'ns yderknu irriterede. fordi de
har været konstant spændte. og
man ma;rkcr en smerte dybt i albu
en. Dette er et advarselssignal. som
det er god grund til at tage alvor
ligt.
Generne kan sammenlignes med

seneskedehindebetændelse. og bør
behandles i opløbet.
Hvis det får lov at udvikle sig. kan
der opstå en såkaldt tennisalbue.
som er meget generende og desuden
vanskelig at behandle.
Når man bruger musen meget. kan
det være en fordel. at den er pla
ceret. så hl'le underarmen hviler på
bordet. Hvis den alligevel vil nappe
lidt. hvad den sikkert gerne vil. så
tag en pause. Rejs dig op, ryst arm
og hånd. og stræk dig, stræk ryg og
hen godt og inderligt. Ryst så arm og
hånd igen og slap af i de 0mme
muskler et øjeblik.
Selve computeren skal også placeres
hensigtsmæssigt. Skærmen må ikke
stf1 for højt. Den skal stå lige foran
dig og gerne så du kikker lidt nedad.
For at skærmbilledet skal stå klart.
må der ikke være for lyst i rummet.
og man skal undgå reflekser fra
lamper og vinduer. ■

LAVPRIS-TRÅDSILO

Oplager selv kornet i en ST AUNING trådsilo og hold
omkostningerne nede. De solide og let håndterlige
siloer er fremstillet af 4 mm
punktsvejset, galvaniseret tråd,
der er så svær, at man kan klatre
i den. lndvndig er de beklædt
med specialvævet
f+luttgennemtrængeligt
lt:tl "111:ti
polypropylen, der er
�
modstandsdygtig
mod råd.

Type
Lagersilo SL 150
Lagersilo SL 200
Lagersilo SL 250
Lagersilo SL 340
Lagersilo SL 41O
Lagersilo SL 415
Lagersilo SL 550

Byg
150tdr.
200tdr.
250 tdr.
340tdr.
410tdr.
415 tdr.
550tdr.

H

3m
4m
3m
4m
5m

3 rn

4m

Diam
3m
3m

4m

4m
4m

5 rn
Sm

Pris
kr. 2.220
kr. 3.168
kr. 3.210
kr. 3.626
kr. 4.424
kr. 4.195
kr. 5.325

Tilbehør til Stauning Siloer: Mandehul, snegleud
tag, beluftningssæt. specialvæv til plantørring.

Priserne er ab Grøn

STAUNING SILOFABRIK I/S

ling efterkrav. 8 da
ges returret.

Sønderkjærvej 18, Grønbjerg, 6971 Spjald
Tlf. 97 38 44 60 også aften og weekends

bjerg

+

moms. Bete•
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■ Der var engang�

den blev bygget i selve gravhullet. og
den døde lagt ned der.
Ved: Palle Eriksen.
Med sig i døden fik den døde sine
mest kostbare og statusprægede
GRAVHØJE OMKRING
ejendele: stenøkser og flintdolke i
GRØNBJERG (2)
stenalderen: sværd. dolke og smykker af bronze. ofte fint
Inden vi fortsætter
udsmykkede. i bronze
med at snakke om
alderen. Mændene fik
gravhøjene her på
sværd og økser med
egnen, skal vi se på,
sig i graven. mens
hvad en gravhøj er.
kvindernes
udstyr var
J··'.,.__,,...,,,.,
• '---'<...--1.,,,'En gravhøj er en
af
mere
fredelig
art.
I.
r
gravplads. som der
På
tegningen
er
vist
en
l
I
i
1
er opført en høj
bronzealder-høvding
over. Langt de fleste
efter flere hundrede år
gravhøje er fra slut
i graven. Han ligger
ningen af bondeste
på en kohud. hans
nalderen (enkelt
sværd er lagt hen over
�
gravskultur og dolk
brystet på ham.
tid. 2.800-1.800 f.
Når først den døde
Kr.) eller ældre
var lagt i graven. blev
bronzealder (1.800 den dækket af en høj
1.000 f. Kr).
af jord eller græstørv.
I gravhøjene ligger
Det sidste byggema
datidens "høvdinge"
teriale var det almin
og deres familier
deligste i bronzealde
begravet. Den først
ren. Omkring højen
gravlagte i en høj
blev der somme tider
ligger som regel i
lagt en fin kreds af
midten af højen.
sten (randsten). Ofte
Liget kan enten
kan der være flere
) �dn
�\
J l' g
,,,,
være lagt i en kiste
grave
(skeletgrave) i
(
)
på overfladen (bro
1 L--u� \
en
gravhøj.
Når en ny
-)�V\[v\J',J
II
nzealder) eller i et
d(lld
(
!
)
blev
begravet.
1
�. J)J I
dybere hul i jorden
blev højen forøget
(stenalder). Kisten
med mere jord eller
kan være et stykke
tørv.
af en udhulet træstamme (bronzeal
Næste gang mere om dette makabre
der). men den kan også være en
emne: hl.a. urnegrave. og hvad der
plankekiste (stenalder). Trækisten
er bevaret i dag. ■
var ikke som vi kender den i dag.
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111 Brugsnyt
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Ved: F,1r111;.1nd I lenrik Thomsen

Igen i år var der fin tilslutning til
brugsens generalforsamling, og den
har været fyldigt refereret i Ringkø
hing Amts Dagblad. Jeg kan stort set
genkenue. det jeg har sagt til journa
listen. så Jet er ikke så ringe.
Regnskabet viser ikke umiddelbart
det store overskud, men der har
va:ret ekstraordinære omkostninger
til nye k11lcre og installation af de
nye kasser samt afskrivning på disse.
Desuden løber der altid ekstra
omkostninger på i forbindelse med
et uddelerskifte. så jeg synes.det er
ret flot. at der i det hele taget er et
overskud.
Erik Øster og Erik Ellegaard blev
nyvalgt til bestyrelsen. og de ønskede
hegge at va::re menige medlemmer
det f0rste år. så ved konstitueringen

fortsatte de tre gamle på deres
poster.
Vi har hidtil ikke brugt at lægge
budget. men i år har Peter fået en
driftskonsulent fra FDB til det, og
foreløbig er bundlinien pænere end
budgettet. Det skyldes især, at
omsætningen er større end sidste år.
og det kan vel tages til udtryk for, at
moderniseringen i kassen er blevet
godt modtaget. I det mindste er folk
ikke blevet skræmt væk.
Med den større omsætning bliver det
tydeligere, at butikken er for lille.
men det er svært at se en god løs
ning på det problem, som er økono
misk overkommelig. Vi kunm; ind
drage bagbutikken, men det giver
stadig for lidt plads. Det ville stadig
være nødvendigt at fylde op på
hylderne mange gange om dagen.
Hvis omsætningen og indtjeningen
holder sig oppe. kan der måske blive
råd til at bygge nyt ? ■

I :rik og Erik blev valgt til l·frugscns bestyrelse.
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IVAN V MORTENSEN
Bygg e & indre tningsfirma
Ørnhøjvej 24. Grønbji.:rg 97 38 42 81

Nøglefærdige parcelhuse
Landbrugsbyggeri
Om- og tilbygninger
Havestuer udføres i træ, plast og aluminium
Vinduer udskiftes træ, plast og aluminium
Jord- beton- og støbearbejde
Tegningsarbejde udføres
Vi står til rådighed med ydeligere oplysninger
Med venlig hilsen
Ivan Mortensen
12
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Servicebutikken

11111

f

Politiets tra:f etider i Servicehutikken
er hlcvet ændret. Der har naturligvis
va:ret varieret hes,llg til Karl Werge
fra ViLkha.:k. Men der har trods alt
v,t:ret L'n stigende s0gning. Det
drejer sig fortrinsvis om udskiftning
af k1llrckort og udskiftning af pas
samt indfvirclse af b,-1rn på fora..:ldre-
nL'S pas. Det er da glædeligt. at der
tilsyneladende ikke er de store politi
ma.:ssigc an111L·ldelser. Vi har haft
nogk gange. hvor K. Werge har
va.:rl.'I forhindret af forskellige år
sagL·r. og vi beklager meget. at man
har giict forga.:ves. Ændringen i
f
pl1litiets tra.:fetid foregf1r på den
mf1de. at der bliver træffetid hver
tirsdag. og det bliver omkring kl. 14.
Det kan svinge et kvarter på hver
side af kl. 14. Men vi tager gerne
imod besked om. at man vil træffe
politiet. sf1lcdes at der skulle vtcre
god mulighed for. at man kan
sit
a.:rindc forrettet.
Vi har så modtaget meddelelse om
f
at Jonna har f tet tilbudt fultidsjob
ved amtet pr. 6. maj. Det er med
pjeblikkclig virkning. Vi beklager
meget. men det er arbejdsmarkedets
vilkår. Jeg vil gerne benytte lejlighe
den til at sige tak. for den store
hjælp Jonna har ydet her i butikken
og i bestyrelsessammenhc:cng. Der vil
hurtigst blive taget stilling til den nye
situation. Der vil i en kort periode.
kunne påregnes nogle uregelma.:ssig
heder i Se,vieebutikkens åbningsti
der. men jeg håber at man vil ba.:re
(lVL'r. ■
-111b
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Grønbjerg Kro

har hvert år flere foresp0rgsler på
overnatning på Kroen. De har hver
gang været nødsaget til at henvise til
andre steder at overnatte.
Det skal der nu rådes bod på.
Endnu en husstandsomdelt sag blev
udfa.:rdiget og omdelt af 5. kl. på
1
Grønb1·era
o-år til
.
b Skole (pen<bene b
lejrtur). Der blev indkaldt til møde.
for de der var interesserede i at
hjælpe Kroen med problemet. Det
kunne være, at man havde et værel
se stående. der ikke blev benyttet
længere. eller man havde en anden
mulighed for at stille nogle senge til
rådighed. Der var flere der reflek
terede på henvendelsen.
Resultatet blev. at der foreløbig er
to. der vil stille v;-crelser til rådighed
for kroen. Flere er interesseret.
Kroen lccgger senget0j og håndklæ
de til. og vil også komme og rengøre
v;-t:r elserne. sftledes at der bliver et
minimum af arbejde for udlejerne.
Sc1vieebutikken vil udfærdige kør
sclsvejlcdning og andet skriftlig
materiale i forbindelse med udlejnin
gen.
Er der flere. der herved har fået
blod på tanden. kan man henvende
sig til Kroen om de mcrmere om
stc:cndigheder.

Sc'i nu kan der reklameres med at
Kroen har mulighed for al huse
overnattende gæster og der er både
turister. montører, firmagæster eller
hvis man skal have fest og ikke kan
huse alle de overnattende gæster.■
-mb
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1 følge overenskomsten pålægger amtet alle prak
tiserende læger informationspligt overfor vore
patienter.
Vi har nogle brochurer liggende, som kun de
færreste ser. Jeg har derfor valgt at bringe en
meddelelse i Runestenen:

Henrik Thomsen

Algade 8
Tlf. 97384050 - Fax. 97384133
Speciallæge i almen medicin.
Diplomer i manuel terapi.
Telefontid mandag til fredag fra 8-9.
Medicinbestilling bedst inden kl 12.
Telefonen tilkobles telefonsvarer kl 16.
Konsultation efter aftale fra 9-17.
Principielt ingen ventetid.

Jeg har deltaget i kurser i idrætsmedicin og lidelser
i ryg og led, og kan tilbyde behandling heraf.
Patienter, der ikke er tilmeldt min praksis, skal dog
selv betale herfor.
14

Ny butik i Grønbjerg

Bitled- og brugskunst butikken
/ved ungdomsklubben
åbner dørene for alle

onsdag d. 1 . maj 1996 kl. 15 - 19
kom og se hvad nogle af Grønbjergs kreative sjæle kan tilbyde - bliv inspireret
eller kom og køb morsdagsgaven, velkomstblomsten/værtindegaven,
fødselsdagsgaven eller køb et minde fra Grønbjerg.
Sådan stod der at læse på et hus
standsomdelt blad i uge 17. Hvad er
så baggrunden for en sådan butik tja - jeg ved det ikke rigtigt, men på
et eller andet tidspunkt må ideen vel
have været der, og i sidste udgave af
Runestenen var der en opfordring om
at give lyd fra sig, hvis der var inter
esse for sagen. Der kom nogle
henvendelser og kort efter, blev der
sendt en invitation ud til mulige
intnesserede, som blev bedt om at
sige det videre til andre. Der var
mødt 12 op i Ungdomsklubben d. 11.
april, ug det hlev hurtigt vedtaget, at
der forsøgsvis skulle oprettes en
hutik, der skulle handle med Billed
og brugskunst - fremstillet fortrinsvis
af lokale "kunstnere", vil jeg godt
tillade mig at kalde dem.
Der blev nedsat en gruppe, der skulle
tage sig af indretningtn og arran
geringen af butikken i det hele taget.
Der var så åben for alle d. 1. maj
1996. Der var 80, der havde tid til at
kllmme og besøge butikken på
åbningsdagen. Det er som sædvanligt
en fin uphakning fra lokalbefolknin-

gens side. Og som butikken er blevet
indrettet. Det er ikke blot i een
retning, de personer er kreative. Der
emmer af atmosfære og gedin hjem
mekunst i den forretning. Der er lige
fra små fine nipsfiligran arbejder over
blomsterdekorationer, papirklip, tøj,
silketryk til barnesenge og fuglekas
ser. Der er postkort, der er uroer, der
er smykker af forskellig slags og
materialer, jo der kan man sagtens
finde velkomstgaverne, en hilsen fra
Grønbjerg, konfirmationstelegram
mer, og mange andre slags nyttige
ting. Forretningen, der nu har 16
forskellige udstillere/fremstillere, har
lånt Ungdomsklubbens forgang fra nu
og til september. Det er cirka 4 mdr.,
hvor forsøget med butikken skal
køre. Viser det sig at butikken er
"hæredygtigt" ( det er nudansk og
betyder "kan løbe rundt"), skal der
måske findes en mere permanent
løsning. Så derfor, gør brug af butik
ken - gå ind og se hvad der kan
hydes på, sig det til andre - pral lidt
med at vi i Grønbjerg kan "mønstre"
-mb
så mange kreative sjæle. ■
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li En famme i Grønbjerg
Endnu 2 måneder er gået, og det er
atter blevet tid for en familie i
Grønbjerg - at præsentere sig for
Runestenen's læsere. Familien der
bor i "GIMLE", sagde ja til en snak,
og det er der kommet følgende ud
af. For næsten 2 år siden flyttede
familien Jensen/Laursen til Grøn
bjerg fra Spjald, hvor de havde boet
ca. 1 ½ år. Arbejde gjorde at de var
kommet til Vestjylland fra Odder i
Østjylland. I 1992 fik Mogens arbej
de på Ferrodan, herfra kom han til
Vølund, for nu at arbejde på
VESTAS i Lem i glasfiberafdelingen.
Mogens e� ufaglært, men har gået

på specialarbejderskole, han har en
arbejdsdag på 12 timer, han arbej
der i seks dage, og har så en uge fri.
Mogens hedder også Kjær Laursen
er 35 år og er oprindelig fra
Randers-kanten. Anna- lise Jensen
38 år er fra Odder, Anna-lise kan
træffes på skolen og i børnehuset,
hvor hun gør rent, hun sørger også
for at der er rent i Ungdomsklubben.
16

Anna-lise har 2 børn fra et tidligere
ægteskab, en dreng på 17 år som er
hos sin far, og Susan på 14 år. Susan
går i 7 kl. i Spjald. Da familien kom
til Grønbjerg for 2 år siden ønskede
hun ikke at skifte skole, havde hun
gjort det, skulle hun skifte igen i år.
For at lære Grønbjerg's ungdom at
kende, er Susan med i ungdomsklub
ben. Susan Kristina Kjær Jensen
skal konfirmeres 12 maj - i Brejning
kirke. Familiens yngste hedder Brian
Kristian Kjær Jensen, han er 5 år, og
er til daglig i børnehuset. Anne-lise
fortæller at de gerne ville bo på
landet, så de kunne have forskellige
dyr, eller flere dyr - nu har de 3
kaniner, 1 undulat og foxterrieren
Smut - som gerne giver en lille
opvisning. Familien
planlægger familieforø
gelse, d.v.s. Smut skal
måske være mor senere
på året. Susan's interes
ser spænde vidt, hun har
spillet blokfløjte, den er
nu skiftet ud med en
tværfløjten, hun har
spillet guitar, og hun har
gået til ridning i Spjald.
Susan er blevet hestepas
ser på teglværket, det
giver mulighed for rideture, hvor
Anette unde1visninger. Susan for
tæller, at hun har prøvet at tølte - en
gangart der er speciel for isla.:nder
heste. Som så mange unge, har
Susan et job, hun gør rent i Idræts
foreningens klubhus. Brian er be
gyndt at spille fodbold, træner er
blandt andet Kaj - fra børnehuset,
det må være alletiders for børnene,

da de kender Kaj - og omvendt.
Anna-lise vil gerne sy på maskine.
hun vil også gerne synge i kor. men
da hun ikke har kørekort. er det lidt
besværligt. da korsang foregår i
Spjald. Mogens store interesse er at
fiske i s1,1 eller ved å. Brian er
hq,,yndt at dele denne interesse med
sin far. Fælles interesse er haven.
her mener de. der er nok at tage fat
pf1. Nf1r der arbejdes i haven kom
mer Svend Kja:r gerne til en snak.
t1g sf1 n der anledning til at udveksle
LTfaringer. Når man opholder sig i
haven. er ckt na:sten som at bo pi\
landet. der er en dejlig udsigt over
landskabet syd for Grvinbjcrg. mark
gra:nser t1p til h:tVL'n. t1g kirken ses
ganskL· tydelig. - en herlig udsigt - på
en herlig forårsdag. En anden inter
esse som familien deler, er gla:den
ved at sv'-,imme. jeg har l10rt det før -

så det er sikkert ganske vist. svøm
mehallen i Ulfborg skulle være et
besøg værd. Familien er enige om, at
de er hjemmemennesker. De føler
sig godt modtaget i byen, og siger at
de er faldet godt til. Det er en
forandring at bo i en lille landsby
som Grønbjerg. som sagt boede
familien tidligere i Odder. hvor der
flere mange forretninger. der er isa.:r
mange muligheder for at handle
dagligvarer. Det med at lære "de
lokale" at kende kommer ikke af sig
selv. Anne-lise og Mogens er enige
om. at som tilflytter må man n0d
vendigvis selv gøre noget for at
komme til at kende nogen". Det kan
ikke nytte bare at sidde hjemme i sin
stue. og forvente at de andre tager
initiativet til bekendtskab. ■
-hk
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Grønbjerg GUF
a nna ua n

Ved: Formand Ole Østergaard.

Generalforsamling
Gymnastikforening.

Grønbjerg

1995 har været et godt år for
Grønbjerg GUF. Vi har haft 414
aktivitets-medlemmer fordelt på 5
aktiviteter.
Vi er kommet med i repræsentant
skabet og bestyrelsen for Grønbjerg
2000 og i byggeudvalget med hensyn
til udvidelsen af Gymnastiksalen.
Vi har som sædvanlig haft Tour de
Pedal i maj måned med mange
deltagere. trods det kølige vejr.
Badminton: Der har været stor
tilslutning til både sommer- og
vinterbadminton, det skyldes ikke
mindst stor tilgang af børnespillere.
Grunden hertil er sikkert, at der er
trænerinstruktion til mange af
børnene. Vi vil i det kommende år
prøve at få flere sendt på trænerkur
sus.
En del børn har deltaget i kreds- og
amtsmesterskab og 4 spillere har
vccret til landsdelsmesterskab i
Hammel.
Gymnastik: Ca. 100 har dyrket
gymnastik på 4 hold i den forløbne
sæson, men næste sæson starter der
atter gymnastik for motionsdamer.
Der har været nogle dygtige ledere,
det gav sig udslag i en flot opvisning.
18

Svømning: Med knap 70 forskellige
deltagere gennem sæsonen har
svømning været en succes. Vi har
haft Jesper Mikkelsen og Claus
Furhmand på livredderkursus.
Boldspilhold: Der blev startet et
hold med forskelligt boldspil. Her fik
vi fat i nogle. som normalt ikke er
med i Grønbjerg GUF og endda
nogle, som normalt ikke dyrker
motion.
Sammen med Grønbjerg IF og
Gn-1nbjcrg 2000 afholdt vi den 22/10
sponsorc)'kelløb. Det blev en kæm
pesucces. med knap 40.000,- kr. i
overskud. Her skal lyde en stor tak
til Hans Sørensen for hans store
indsats.

Grønbjerg Sand
og grusgrav
v/ Knud Pøl

Holstebrovej 28, 6971 Spjald
Alt i:
• Stabil grus
• Støbe sand
e Fyld sand
Jordarbejde udføres med:
• Gummiged
• Gravemaskine
• Rendegraver

97 38 43 86-Biltlf.30978186

Sidste forår solgte vi nye klubdrag
ter. Takket være stor støtte fra GM,
Anneherg Transport og Ringkøbing
Landbohank fik vi solgt 100 stk.
I foråret blev Gr0nhjerg 2000 med
repræsentantskab startet. Der har
været nogle prohlcmcr i samarbejdet
i starten. men jeg føler det går bedre
nu. Dog vil jeg sige, at Grønbjerg
2000 ikke skal uddelegere en masse
opgaver til foreningerne i Grønbjerg.
Det er Grønbjerg 2000, der er
foreningernes rcdskah til fremme af
nogle ting i Gn,;nbjerg, og ikke
omvendt.
Til slut vil jeg sige tak til alle. som
har støttet os som sponsorer. til
vores ledere og til den 0vrige besty
relse. specielt til Grete T. som
stt1ppn efter 6 år i bestyrelsen.

Valg til bestyrelsen:
Jens Peder Mikkelsen
Inger Kjeldgård
Anne Kirsten Gammelgård
Ole Østergaard
Suppleanter:
Jesper Mikkelsen
Stig Sinkjær
Revisor:
Hans Erik Hansen
Revisorsuppleant:
Hans Christensen
Efter generalforsamlingen viste Rene
Sørensen lysbilleder, det var virkelig
spændende at høre om. Ærgerligt at
kun få benyttede sig af lejligheden til
at overv;-crc det. ■

LOKALBRUGSEN
GRØNBJERG

Tlf. 97 38 40 42 . Fax 97 38 44 42

Man-tars
Fredag
Lørdag
Søndag

8.00-17.30
8.00-18.00
8.00-12.00
7.30- 9.30

Vi er til for dig!
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Tommy eller G-streng
TWT-
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Dorthe Liv Sogneforeningen

I den sidste tid har ølsmagning været
et fast punkt på sogneforeningens
bestyrelsesmøder. - Ja så kan man jo
tænke. hvad man vil!! men snakken
gik nu mest på, hvilke øl og mad vi
skulle byde på til ølsmagningen i
forsamlingshuset.
"Budweiser" kunne byde på ameri
kanske øl og piger i G-streng og
rulleskøjter, -men det blev nu til at
Tommy (Kjeldgaard) (uden rulle
skøjter) præsenterede danske, hol
landske, belgiske, engelske og skot
ske øl da vi mødtes i forsamlingshu
set.
Vi begyndte med en Thy-pilsner, og
så blev øllene ellers mere og mere
udenlandske og specielle som afte
nen skred frem. De blev drukket,
men sidst på aftenen blev øllene
mere og mere drøje. De fleste
konkluderede vist, at danske øl er de
bedste, og det var da også dem. der
blev drukket. da den officielle
ølsmagning var afsluttet. - For festen
var først lige begyndt da ølsmagnin
gen sluttede. Stemningen var høj, så
der blev fremskaffet musik og endda
indsamlet ca. 1200,- til Forsam
lingshusets fremtidige musikanlæg.
Flot !!
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Snakken gik og gik og det gjorde
aftenen og det meste af natten
søreme også, så da jeg kørte hjem,
tænkte jeg endnu engang "Det er
skønt at bo i Grønbjerg".

Billcd- og Brugskunsl
Åbningstider
Mandag - Fredag
1400 - 1730
Lørdag 10°0 - 12 °0

1111 ÆldreboHger
/1 (ldrcboliggruppcn.

Lige siden de fr>1rstc indledende
1111,ic.kr i Gr0nbjcrg - 2000 regi har
der v,crct talt 0111 ældreboliger i
GH,inbjerg. Endelig har vi fået luft til
at få gjort noget ved det. Der blev
nedsat i:n gruppe bestående af Tom
my Kjcldgaard og Jørgen Demant
fra Sogneforeningen. Poul Erik
Nielsen fra Grønbjerg By- og Er
hvervsudvikling, Sv. E. Lauridsen og
Mogens Ballegaard og Kristian
Knudsen fra Grønbjerg - 2000.
Efter et par møder blev der indkaldt
til nwdc på Grønbjerg Kro. Der blev
udsendt 89 breve til beboere her i

�
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Grønbjerg
Kro

. - .J.: ..

.

Ruth og Kesse

VI LEVERER VARM OG
KOLD MAD UD AF
HUSET
Tlf: 97 38 44 50

SØNDAGSMENU
KUN Kr. 65, -

Grønbjerg, der menes at have inter
esse for ældreboligsituationen. I
Grønbjerg er der p.t. over 140
personer over 55 år.
Der var mødt 35 interesserede, der
overværede Leo Malling fra Sogne
kommunernes boligforening' orien
tering om ældreboliger og ældreeg
nede almennyttige boliger.
Aftenen resulterede i, at 7 var inter
esserede i indflytning i en bolig
omgående, og 5 boliger var aktuelle
om nogen tid.
Der blev givet lovning på, at Algade
55 kunne anvendes til opførelse af et
kompleks. samt at der kan hygges
ældreegnede almennyttige boliger på
området ved Købmandsalle/Kastan
iealle. Der blev efterfølgende frem
sendt en ansøgning til Videbæk
kommune om opførelse af 6 ældre
egnede almennyttige boliger i 1996
og 4 tilsvarende boliger i 1997.
Økonomiudvalget vil se positivt på
mulighederne for at opføre 4 ældre
egnede almennyttige boliger i 1997. ■

11 Ny Butik - Tak
Hjertelig tak for den overvældende
opmærksomhed, ved åbningen af
Billed- og Brugskunst.
Tak for gaver og det store fremmø
de.
Venlig hilsen
de 17 kreative.

■
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ANNEBEBG
transport
Sand & Grus Leveres
Gummiged Udlejes

Anneberg Transport A/S
Internationale Transporter
22

Højrisvej 2 - Grønbjerg
DK-6971 Spjald
Telefon 97384444

Der var mødt ca. 50 til Grvmbjcrg By- og Erhve,vsudviklings fremvisning af de nye
ungdo111sboliger. Det gamle missionshus er ombygget til 3 værelser med fælles bad og
køkken, og allerede imlcn værelserne var færdige, var de lejet ud. Med den hurtig
udlejning har vist sig, al der er et behov for denne type boliger i Grønbjerg.

GRØNBJERG TØMRERFORRETNING
Vi anbefaler os inden for alt tømrer- og snedkerarbejde.
Totalentreprise o Modernisering o Gulvbelægning

Kristen Agerlund Jensen
Peter Ø. Christensen

97 38 42 70
97 38 42 78 - Biltlf: 30 95 47 78

INGEN OPGAVE ER FOR STOR - INGEN OPGAVE ER FOR LILLE.
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Mindeord

INGRID PETRA NIELSEN,
Algade 43, Grønbjerg, døde den 8.
marts på Holstebro Centralsygehus.
Ingrid Nielsen, født Pedersen, blev
født den 9. september 1930 i Nørre
Omme sogn som datter af Niels
Kristian Pedersen og hustru Peder
sine, født Lauridsen. Ingrid Nielsen
kom ud at tjene et års tid før
konfirmationsalderen. Siden har hun
tjent i huset på forskellige gårde og
også i en brugsforening. �un h�r
_
altid været flittig og dygtig tII sit
arbejde og-vellidt. hvor hun færde�
des. Den 16. juli 1954 blev hun 1
Nørre Omme kirke viet til chauffør
Peder Christian Østerby Nielsen,
som var fra Brejning. Parret bosatte
sig først i Egeris i Nørre Vium sogn.
Derefter skiftede Christian Nielsen
arbejde, og nogle år boede de i
Spjald. Ingrid Nielsen tog arbejde
ved landbruget forskellige steder,
hvor hun bl.a. hjalp til med at tynde
roer ud, samle kartofler og ved
høstarbejde. Ingrid Nielsens moder
døde i 1963, og da faderen nogle år
efter tog ophold på De Gamles
Hjem i Grønbjerg, købte Ingrid _ og
Christian Østerby Nielsen Ingrids
forældres hus i Grønbjerg, hvor de
boede sammen til Ingrid Nielsens
død. Nogle år havde Christian
Østerby Nielsen lastbil og kørte med
kreaturer og grise, senere anskaffe
de han en bus og kørte bl.a. med
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skolebørn for til sidst at drive en
taxaforretning. I den tid passede
Ingrid Nielsen telefon og kon�or_ar
bejdet i det hele taget. Da Chnst1an
Østerby Nielsen på grund af svigten
de helbred blev pensioneret tog
Ingrid Nielsen arbejde på Spjald
skole som rengøringsassistent. og
det blev til ti år, som hun fik aner
kendelse for. Efterhånden svigtede
også Ingrid Nielsens helbred, så hun
måtte lade sig førtidspensionere.
Siden måtte hun i stigende grad
døje med bronkitis og dermed
følgende vejrtrækningsbesvær. Det
var derfor et hårdt slag for hende,
da hun før jul blev ramt af influen
za. En tid var både Christian
Østerby og Ingrid Nielsen begge på
sygehuset, så vendte det til d�t
bedre og parret håbede igen at tå
det godt sammen i deres kære hjem
i Grønbjerg. Men det blev kun en
kort tid. så måtte Ingrid Nielsen
igen indiægges, og så kom hun ikke
mere levende hjem. Ingrid Nielsen
var et pligtopfyldende og stilfærd�gt
menneske. Hun gik bort alt tor
tidligt, synes vi. Der var ingen børn
i ægteskabet. og Christian Østerby
Nielsen sidder tilbage med mange
gode minder fra et godt ægteskab.
men også med et stort savn.
THORVALD MADSEN. Gr0n
bjerghjemmet. Algade 63. Gr0n;
bjerg, døde den 15. marts 1996 pa
hjemmet. Thorvald Madsen blev
født den 18. juni 1918 i Ny sogn.
Ringkøbing kommune. Han var en

tvilling. og han har sandsynligvis
været svag ved fødselen, idet han
blev hjemmedøbt samme dag. Men
han overlevede krisen og blev den
25. august fremstillet i Ny sogns
kirke. Thorvald Madsen var den
yngste af en børneflok på 11, og han
var den. der sidst gik bort. Fra
starten var han handicappet, idet
han var udviklingshæmmet. Dermed
havde han brug for større omsorg
og hjælp, end et mere robust barn,
men vi ved også godt, at den, der
blot er anderledes, altid vil være
udsat for det modsatte. Et sådant
barn bliver let offer for andre børns
og undertiden også voksnes ube
tænksomme drillerier. Desværre har
H.C.Andersen alt for ofte ret i, at
den. der er anderledes, skal kanø
fles. Uden at have kendskab til det,
tror jeg ikke, at Thorvald Madsen
har haft en let barndom og ungdom.
Af mange samtaler med ham har
jeg i hvert fald fået det indtryk, at
der sad meget i sindet, der trængte
til at blive bearbejdet med kærlig
hed og forståelse. Der er dog
adskillige mennesker. der er mere
handicappet. hvad åndelige evner
angår. end Thorvald Madsen var;
han har f.eks. gået i en almindelig
landsbyskole. og selv om han havde
sva.:rt ved indlæring, så fik han dog
la.:rt at læse. så han som ung mand
kunne bruge en del tid til at læse
den daglige avis. Som ung blev
Thorvald Madsen tilknyttet Ribe
lund institutionen for psykisk handi
cappede. men han hørte til den

gruppe, man godt kunne sende ud
på arbejde under opsyn, og på den
måde har han arbejdet på adskillige
gårde på Ribe egnen. Landbrugsar
bejde var kendt for Thorvald
Madsen fra barnsben, idet han er
opvokset på en landbrugsejendom
ud til Ringkøbing fjord, og da
faderen døde allerede, da Thorvald
Madsen var 6 - 7 år gammel, havde
moderen brug for, at de mange
børn hurtigt fik lært at hjælpe til.
Efter mange år på Ribeegnen
flyttede Thorvald Madsen til Saug
strup Plejehjem ved Holstebro, men
han var stadig en virksom mand, og
derfor hjalp han til i køkkenet og
ved alt forefaldende arbejde, som
han kunne klare. En kort tid var
han senere dels på Tim Plejehjem
og dels på Rindum Plejehjem, men
her havde Tho1vald Madsen svært
ved at falde til ro og plagedes af
rastløshed. Sidste store flyt var til
Grønbjerghjemmet, hvor han til
bragte den sidste række år af sit liv.
Her blev han så glad for at være, at
han helst ikke ville med på nogen
udflugt. vel af en vis angst for, at
det kunne betyde endnu et nyt sted
at skulle opholde sig. Jeg har lært
Thorvald Madsen at kende gennem
flere besøg på Grønbjerg Plejehjem.
Indtil for ca. et års tid siden kunne
jeg sagtens føre kortere samtaler
med ham og det mindes jeg med
glæde. Hans tillid til mig og hans
smil og glæde, når han så mig, vil
jeg gemme som et kært minde.
Efter et langt og vanskeligt liv var
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der så meget, der kunne arbejde i
Tho,vald Madsens sind, og af natur
var han ilter og temperamentsfuld.
Trist var det, at det gik sådan, at
Thoivald Madsen i det sidste leveår
blev meget tunghør. og man kun
kortvarigt kunne komme i kontakt
med ham. Da sygdom og alder
domssvækkelse havde røvet så
meget, var det godt at han sov stille
ind.
KARL ØRNTOFT LAURITZEN
døde den 29. marts 1996 på Ringkø
bing Sygehus, 61 år gammel. Han
blev født i Nørre Omme sogn den 5.
december 1934 som søn af gårdejer
Hans Ørntoft Lauritzen og hustru
Ane Johanne Lauritzen. født
Olesen. Karl Ørntoft voksede op på
gården Strømborg i Sinkjær sam
men med forældrene og søsteren
Jenny Ørntoft. Tidligt kom han for
alvor til at arbejde ved landbruget,
da faderen allerede i en yngre alder
blev syg og svagelig. Han døde
allerede den 3. november 1950 i en
alder af 41 år. Moderen drev derpå
ejendommen videre sammen med
de to børn på knap 16 år og 12 år.
Karl Ørntoft var så tidligt som i 12
års alderen begyndt at hjælpe sin
fader med at køre mælk til mejeriet.
Efter faderens død blev han hjem
me og arbejdede som landbrugs
medhjælper på fødegården, og han
har kun været borte den tid, han
aftjente sin værnepligt. Da måtte
moderen ansætte en bestyrer til at
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klare bedriften. Siden har Karl
Ørntoft øvet sin arbejdsindsats her.
Han var kraftig af legemsbygning,
og det i forbindelse med den tidlige
optræning gjorde, at han besad
enorme legemlige kræfter. Det ville
han gerne i al godmodighed demon
strere f.eks. ved vægtløftning af
forskellig slags. Han var i mange år
ivrig fodboldspiller og affyrede
kanonskud, som stadig huskes. Karl
Ørntoft blev aldrig gift. men den
nærmeste familie betød meget for
ham. Foruden moderen. der blev og
holdt hus for ham. så længe kræf
terne slog til. ja, så stod søsteren,
svogeren og de fem søskendebørn
hans hjerte allernærmest. For disse
børn var han under deres opvækst
den hyggelige og rare morbroder
derhjemme hos mormor. Han gav
sig tid til at snakke og lege med
dem. Karl Ørntoft var i det hele
taget et rart og venligt menneske
med et roligt temperament. og han
vandt sig gode venner og manges
fortrolighed. Han var en god ven at
gæste i nødens stund. Han gav sig
tid til at lytte, var ærlig og oprigtig.
Jeg tænker med taknemmelighed på
de hyggestunder, jeg har haft sam
men med ham, når jeg har talt med
ham og har besøgt ham, og det var
en chokerende meddelelse jeg fik
om hans pludselige død, efter at jeg
få timer forinden havde talt med
ham og glædet mig til at besøge
ham igen, når han kom hjem fra
sygehuset. Efter at moderen kom på

plejehjem i Spjald. havde Karl
Ørntoft den store glæde. at Vinitha
Tamsalu flyttede ud på gården, og
hun var trofast ved hans side til det
sidste. Nu har Karl Ørntoft stridt
den sidste strid og fået fred. En
streng tid har han været igennem,
siden han i midten af februar
m:°rned fik influenza. Han vil blive
husket og savnet af mange. men
størst er sorgen og savnet naturligvis
for Vinitha Tamsalu. hans søster
Jenny Ørntoft Rasmussen. hans
gamle moder Ane Johanne Laurit
zen og hans kære søskendebørn
med familie.
ELLEN GRAVERSEN. Købmand
salle 2. Grønbjerg. døde den 17.
april 1996 på Plejehjemmet Center
parken. Videbæk. 86 år gammel.
Ellen Graversen. født Andreassen
blev født i Tim sogn den 30. juni
1909 som datter af malermester
Viggo Theodor Andreassen og
hustru Mariane. født Lauridsen.
Hun er ud af en børneflok på 8.
Den 25. marts 1930 blev Ellen
Graversen i Tim kirke viet til
gårdejer Jens Graversen. der også
var født og opvokset i Tim sogn.
Parret overtog gården Vestager i
Nørre Omme sogn. Jorden var nylig
udstykket fra gården Store Sinkjær
og bygningerne nyopførte. Her
havde de deres fælles virke i mange
år og skabte et godt og trygt hjem
for deres 6 børn, fire drenge og to
piger. Ægtefællen Jens Graversen

døde allerede den 15. maj 1958 kun
56 år gammel. og siden har Ellen
Graverscn været enke. Et rigt og
godt liv har hun haft også efter den
tid, for hun var et udadvendt og
venligt menneske. der var vellidt og
afholdt af alle. der kom til at kende
hende. Da sønnen og svigerdatteren.
Viggo og Eva Graversen i 1960
overtog gården Vestager. flyttede
Ellen Graversen til Vinkelvej 4 i
Grønbjerg. Hun boede her. indtil
hun i 1980 flyttede i en lejlighed i
Algade 61. for i de sidste år at bo i
en ny lejlighed i Købmandsalle.
Grønbjerg. Ellen Graversen har
været rask og rørig indtil en høj
alder. Hun har haft sygehusophold.
før den sidste alvorlige sygdoms
periode. men da kom hun til kræf
ter igen. Hun var et kærligt og
elskværdigt menneske. der ønskede
det bedste for sine medmennesker.
Da hun blev klar over. at hun kun
havde kort tid tilbage. gav hun
udtryk for stor taknemmelighed
over det liv. hun havde haft og de
mange positive oplevelser. som hun
fik. Blandt livets største gaver var
for hende kernefamilien. foruden de
6 børn, svigerbørn. de 14 børnebørn
og 21 oldebørn. Jeg mindes hende
som den, der forstod at se taknem
meligt tilbage. se kærligt omkring
sig, se tillidsfuldt opad og se frimo
digt fremad, selv om hun vidste. at
der ikke kunne være mange dage
tilbage her på jorden. ■
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Grønbjergs Viking 1996

Også i år vil der

Skt. Hans aften
blive uddelt en sølwiking til en person, gruppe eller
forening i Grønbjerg Sogn, som har gjort sig bemærket
på en positiv måde, enten i det store eller det små.
Sølvvikingen bliver hvert år skænket af Helle Engestoft,
og vi siger endnu en tak herfor.

Har du/I forslag til hvem der i år har fortjent at blive:
11

Grønbjerg Viking 1996 11 ,

kan skriftelig begrundede foreslag afleveres
senest den 15. juni
til bestyrelsen i Grønbjerg Sogneforening.
Grønbjerg Sogneforening.
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III Kursusafslutning
Grønbjerg Husholdningsforening
holdt onsdag den 27. marts afslut
ning på vinterens kurser i forsam
lingshuset.
Det var familien Løager fra Fin
derup der underholdt kursister med
flere med spillemandsmusik og
synge-med-sange både før og efter
det lækre traktement, som forenin
gen bød på. Det var i år Grønbjerg
Kro. der bragte maden. Under
kaffedrikningen fik Inga Hansen,
Skjern overrakt blomster for i mindst
tyve sæeoner at have undervist i
porcelænsmaling i Grønbjerg.
Kursusleder Margit Sinkjær fik også
en velfortjent buket ligesom Thyra
Larsen for sin aldrig svigtende
indsats som kaffeb rygger og primus
motor for Ældreklubben.

Som sædvanlig ved foreningens
kursusafslutninger var nogle af de på
kursus fremstillede ting udstillet et
par timer om eftermiddagen, hvor
der var lejlighed til for alle, der
havde lyst, at beskue de smukke
genstande. Det drejede sig om
resultater fra smykkefremstilling, filt
og poreelænsmalekurser. Foruden
disse tre kurser har der været et
engelskhold og et yogahold. Ryggym
nastik, madlavning for mænd og to
hold til blomsterbinding.
Inger Skytte Lund. som har under
vist i blomsterbinding havde et
righoldigt udvalg af sine smukke
naturdekorationer med på udstillin
gen. Disse blev sluttelig afsat til
deltagerne ved bortlodning.Alt i alt en god afslutning på en
meget aktiv kursussæeon i Hushold
ningsforeningen. ■
-ik
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■ Grønbjerg - 2000
D uammma ntcnDN raa

Ved: Formand Mogens Ballegaard

Den 19. marts 1996 var der ord inært
repræsentantskabsmøde i Den selve
jende institution Grønbjerg - 2000.
Efter et par henvendelser, til repræ
sentantskabet blev det vedtaget, at
mødet skulle være offentligt. Bag
grunden herfor er, at det der sker i
Grønbjerg - 2000 vedrører alle i
Grønbjerg. Formanden Mogens
Ballegaarcl bød velkommen til de 40
fremmødte.
Formandens beretning indeholdt i
store træk, det der er sket i Grøn
bjerg og Grønbjerg - 2000, siden Den
selvejende institution Grønbjerg 2000 blev oprettet for ca. et år siden
cl. 9. marts 1995. Her skal blot
komme en kort begivenhedsliste om
stort og småt fra det forgangne år.
Det videre arbejde i Grønbjerg - 2000
var meget afhængig af tildeling af
midler fra Landdistriktspuljen. Fik vi
midlerne, ville tingne nok udvikle sig
noget hurtigere, end hvis vi ikke fik
nogen midler.
Fællesspisningen i kulturgruppens
regi er nu kommet ind i faste rammer,
og der afl1oldes fællesspisning ca. een
gang i kvartalet.
D. 21. februar blev Grønbjerg - 2000 af
Told og Skat godkendt som fradrags
berettiget institution, med et par enkelte
forbehold. Endelige godkendelse fik vi
d. 25. september 1995.
D. 27. marts 1995 afholdes stiftende
generalforsamling i Grønbjerg Ung
domsklub. GUK er en udløber fra
kulturgruppen under Grønbjerg - 2000.
D. 18. april 1995 flyttede fire bosniske
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familier til Grønbjerg. Sogneforeningen
og Ingrid Kirk lagde grunden til, at det
lykkedes. Et projekt der er spurgt
meget til rundt om i landet.
D. 3. maj tildelt et beløb på 300.000,
fra Indenrigsministeriets pulje til for
søg og udvikling i Landdistrikterne.
Midler til administrative og projek
terende formål.
Samme eftermiddag blev vi udtaget
som een af de byer, der skulle portræt
teres i TV - Midt/Vest' konkurrencen
om årets landsby 1995.
Vi blev udtaget til finalen, og endelig
d. 26. juni blev der bestilt storskærm
og arrangementet måtte flyttes til
Grønbjerg Møbelindustri pga stor
tilslutning. Grønbjerg blev udnævnt til
årets landsby i Midt - og Vestjylland.
Der var 60 ansøgere om titlen, derga
ven vinderpræmie på 25.000,- kr. Der

Er du vaks
så kom straks
jeg er klar
med kam og saks.

�)(

97 38 42 85

blev søgt i Grønbjerg - 2000 regi, men
hde sognet var medvirkende til, at vi
fik titlen.
D. 15 maj blev alle børn i børnehaven
og skolen udstyret med en Grønbjerg
2000 trøje.
D. 19 maj takkede bosnierne med et
abenthusarrangemeni.
Der blev fremstillet mærkater og labels.
Der blev fremstillet Årets Landsbytrøjer
der gik som varmt brød. Trøjerne er set
i Canada, USA, England, Italien,
Norge, Grønbjerg og flere andre steder
i verden.
I juli måned blev arkitekt Søren
Danielsen, Videbæk anmodet om at
udarbejde skitseforslag til aktivitetscen
teret samt en udviklingsplan for
Grønbjerg til en ansøgning til Videbæk
kommune.
D. 1. august oprettedes Servicebutikken
for at yde service over for lokalbefolk

ningen. Der har siden åbningen været
små 600 besøg med en ugentlig åb
ningstid på 15 timer. I statistikken er
ikke medregnet telefoniske henvendel
ser.
D. 29. august blev der afuoldt sogne
møde hvor I 3 ud af 19 lokalpolitikere
samt 6 ud af 7 forvaltningschefer
deltog. Mødet opfattedes som værende
meget positivt.
D. 7. september åbnes Grønbjerg
Ungdomsklub. Lokalerne blev benyttet
af en mødregruppe til Mor/Barn træf
hver onsdag formiddag. Lokalerne
benyttes endvidere ti I mødelokale ved
besøg til Grønbjerg - 2000.
Lørdag d. 2. oktober var der åbenthus
i både Servicebutikken og i Ungdoms
klubben. Ca. 150 var indenfor i de to
akti vi teter.
D. 5. oktober nedsat byggeudvalg til
varetagelse af udvidelse af skolens

SOMMERFEST I GRØNBJERG
Sæt allerede nu et stort X i kalenderen ved

Lørdag 29. juni
for der er der sommerfest i Grønbjerg.
Foreløbigt program:

Festlighedeme starter over middag med By-Land fodboldkamp på Grønbjerg Stadion.
Herefter er der sommerbyløb i Grønbjerg By
og som afslutning er der grill-fest.
Arr. foreningeme
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Gymnastiksal. Ole Østergaard blev
formand for byggeudvalget. Thorkild
Hjort vil tegne det nye aktivitetscen
ter. og Børge Kamp blev inviteret
som faglig bistand. Tirsdag den
27.02.96 var der åben-hus vedr. 1.
etape af Grønbjergs kommende
aktivitetscenter. Der mødte ca. 100
borgere op for at se tegninger og
model.
D. 18. december julemarked i forsam
lingshuset. Grønbjerg - 2000 deltog
med plancher m.v. I ugerne inden jul
blev indsamlingsfolderen uddelt,
hvorefter bestyrelsen gik rundt ved
samt I ige husstande i Grønbjerg for at
samle midler i form af penge og
arbejdskraft.
Jonna Damgaard begyndte i servicebu
tikken cl. 02.01.96
D. 7. februar afholdtes meningsudveks
lingsmøde mellem Sogneforeningen,
Skolebestyrelsen, Børnehuset, Grøn
bjerg By- og erhvervsudvikling og
Grønbjerg - 2000 under emnet "Hvor-
elan er situationen i Grønbjerg i dag og hvordan arbejder vi samlet videre
mod år 2000. Emner der blev berørt
var: Tilbygningen til skolen, priori
teringen af børnehuset, ældreboliger,
lokalplan, og ikke mindst om GB 2000 blev brugt efter intentionerne
m.h.t. koordinering af nye tiltag.
Erfaringerne i Grønbjerg - 2000' s 1.
årige levetid er, at foreningerne indbyr
des skal gøre sig klart, hvem der tager
sig af hvad.
Den 15. februar 1996 har Grønbjerg 2000 fået bevilget 200.000 kr. fra
Indenrigsministeriet til anvendelse i
perioden 15. februar I 996 til 31. marts
1997.
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For arbejdet i bestyrelsen for Grøn
bjerg - 2000 fik Mogens Ballegaa rd
torsdag den 24. februar 1996 overrakt
Unibanks Initiativpokal 1995. Udvæl
gelseskommiteen mente at arbejdet i
GB - 2000 bestyrelse, har været
medvirkende årsag til at Grønbjerg
blev årets landsby. Mogens Ballegaa rd
kan ikke gøre noget uden opbakning
fra bestyrelsens side, og kan ikke gøre
Grønbjerg til Årets Landsby uden
opbakning om arbejdet. Derfor rettedes
en tak til alle, der bakker op om det
arbejder der forsøges gjo11, for at få en
god landsby til stadighed at være god.
Den 9. september deltog Søren
Nilausen og Mogens Ballegaard i
Landdistriktskonferencen 1 Uldum.
Grønbjerg var blevet inviteret til at
udstille vort projekt på højskolen.
Den 24. januar var Mogens Ballegaa rcl

Grønbjerg
lokalhistorisk arkiv
Generalforsamling med
dagsorden i henhold til
vedtægterne afholdes
arkivets lokaler

Ommegårdvej 9.
Torsdag d. 6. juni kl. 20.
Åben hus i arkivet
fra kl. 19°0
Bestyrelsen.

til temamøde på Vestjyllands Højskole
i Velling. Temaet var Agenda 21.
Miljøplan og planlægning.
Den 24. februar konference i Borris
med deltagelse af Sogneforeningen,
Grønbjerg By-og Erhvervsudvikling og
Grønbjerg - 2000. Udvikling i Landdi
strikterne hvad nytter.
Mogens Ballegaard har deltaget med
indlæg om integrering af bosniske
flygtninge i Hammerum, Århus og
Års. Derudover har Mogens fortalt
om Grønbjerg i Velling, Gudum ved
Lemvig og i Tim. Er inviteret til
Hvilsom (deltager i Årets Landsby
1995) for at fortælle om vor service
butik. - I kraft af arbejdet i Grøn
bjerg - 2000 er Mogens Ballegaard
kommet i bestyrelsen for Landsfore
ningen af Landsbysam fund. På den
led kommer kendskabet til Grøn
hjcrg også ud i landet.
Den 8. september 1995 deltog
Mogens Ballegaard i PL96, planlæg
ningskonference (Projekt Landsbyu
niversitetet). PL96 er et projekt hvor
deltagere fra alle EU-landes landdi
strikter kan udveksle erfaringer og se
på projekter i forskellige EU-lande.
Et af projekterne i Danmark bliver
Grønbjerg og Grønbjerg - 2000.
F0lgcnde har fået tilsendt vores

mappe om Grønbjerg - 2000: "Lille
by hvad nu", Troldhede, Sejlflod
Kommune, Kulturcenteret i Herskind
ved Galten, Hanne Severinsen og Jens
Kirk.
Den 22. marts besøg af en delegation
svenske højskolelærere.
Torsdag d. 14. september besøg af
DGls Idræt på hjul.
Fredag d. 15. september besøg af en
delegation litauere der ville vide noget
om opbygning og styring af GB 2000, samt hvorfor Grønbjerg blev
Årets Landsby.
Der var mødt 25 personer fra Sinding
Ørre og 12 fra Grønbjergs foreninger.
Der blev fortalt fra Grønbjergs side og
der blev udvekslet erfaringer de to tre sogne imellem.
Ansøgning til Velgørende og almen
nyttige formål. Sendt d. 30. 12. 95. svar
forventes maj/juni I 996. Der er søgt
om i alt 260.000 heraf de 200.000 til
indbo og møbler til indgangspartiet
ved den ny gymnastiksal.
Der søges om midler fra landlegatet
under temaet ".... medvirke til at øge
trivselen på landet". Forventet svar i
juni. Der er søgt om i alt 648.000,
heraf er 300.000 søgt til mursten.
Der blev igen sidste år søgt midler ved
Indenrigsministeriet. (200.000 fik vi i

GRØNBJERG EL

v/Wilfred Pedersen, Aut. EL-installatør
Grønbjerg. 6971 Spjald
Tlf. 97 38 41 15. Biltlf. 30 97 81 15
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februar) Der var i alt 266 ansøgere til
17 mil!. kr.
Der er kommet støtteerklæring fra
Videbæk Kommune til Landdistrikt
sansøgningen.
Der er givet tilskud til projekt gym
nastiksal på kr 15.000 fra DGI.
Der er hjemkommet et modul til
regnskabsføring og kartotek for fore
ninger. Modulet kører på PC, og bliver
lagt ind på Servicebutikkens PC. Jytte
Nilausen og Mogens Ballegaard vil
sætte sig ind i modulet, og efter
indkørsel inviteres sognets kasserere til
møde om anvendelsen af modulet.
Handlingsplanen for 1996 blev frem
lagt af Søren Nilausen.
Målet om inden 1996 at opnå en
tilvækst på 15 børn til skolen med 71
børn i 1993 som udgangspunkt er ikke
blevet nået. Men med de børn der er i
udsigt i øjeblikket, kommer vi hurti
gere derop.
Med en stigning i børnetallet specielt

for børn under skolealderen vil det
snart blive tiltrængt med en ny bør
neinstitution. Et nyt børnehus må
opprioriteres inden for det næste år.
Det er en kommunal opgave, men der
kan presse på fra Grønbjergs side.
Fra Grønbjerg - 2000' side skal der
søges midler i forskellige fonde til
færdiggørelse af byggeriet og om
muligt at få et par etaper mere med.
Da der er skabt basis for, at folk kan
flytte herud, idet vi har børnepasning,
skole, aktivitetshus, dagligvarehandel,
bank, og andre servicefunktioner, samt
et aktivt lokalsamfund, må vi skaffe
boliger og grunde, således at folk har
mulighed for at bo her. I øjeblikket er
der næsten ingen huse til salg, og der
er ventetid på et par af udlejningsejen
dommene. En gruppe er gået i gang
med at undersøge tilslutning til at
bygge ældreboliger. Der skal etable
res to hobbylandbrug. Her afventer
man den gruppe, der er etableret til

Skt. Hans aften
Søndag d. 23. juni klokken 19°0
Mød op på det grønne område ved stadion.
Der vil være:

Overrækkelse af Grønbjergvikingen 1996.
Snobrødsbagning
Salg af pølser, brød og drikkevarer.
Båltale ved Else Pedersen
, Bålet tændes ca. klokken 21 °0
Vel mødt
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Grønbjerg Sogneforening.

at komme med forslag til Grønbjergs
lukalplan og udviklingsplan.
Det må vægte mere, hvis flere
foreninger gik sammen om et eller
flere arrangementer. Kulturgruppen
vil pnlive at koordinere. Der skal
ikke herske nogen som helst tvivl
um. at Gr0nhjerg - 2000 står bag
bcstra.:bclserne om at få afviklet et
gout 100 firs jubilæum for vor hy i
1997. Vi vil opfordre alle foreninger
i Gn11nbjerg om at deltage aktivt i de
planer. så det ikke er Sogneforenin
gen. dLT st;1r alene med slæbet.
Vi skal ud at gå på afmærkede stier
i Gr111nbjerg og omegn til foråret.
Hvis vi får midler til det. skal der
udfa.:rdiges en folder. der viser hvor
stiLTnL· er. og hvilke seva:rdigheder
der er attraktive.
SLTvicebutikken s0ges udvidet sålc
cks. der kommer en kommunal
medarbejder herud på samme
betingelser som politiet. Og det skal
ikkL· bare betragtes som en se1viee.
men ugs;°1 ses i lyset af, at det er
energikr,cwnde at få folk fragtet til
Vidcb,ck. det kan være med til,
ganske vist i det meget små, at
mindske CO� udslippet.
Hvad skal bageriet benyttes til?
Gode forslag modtages gerne. Der
har v,crct talt om at få en virksom
hed herud. der kunne udnytte
bygningerne. I 1996 fo1venter vi også
at komme et skridt videre med vores
velkomstmappe.
Nye ideer og forslag er altid velkom
ne. Gr0nbjerg - 2000 kan være det
rette forum, således at der kan
findes en k;sning på i hvilket forum
ideen/forslaget skulle behandles.

Mogens Ballegaard, Henrik Thom
sen og Jan Dyrberg modtog genvalg.
Grethe Tange udgik af bestyrelsen.
Mogens Ballegaard blev valgt til
formand for bestyrelsen
Valg til bestyrelsen: John Asmussen,
Henrik Thomsen og Lone Astrup
Torben Sønderby blev valgt som
formand for repræsentantskabet. ■
Bestyrelsen for Grønbjerg - 2000:
Mogens l3alkgaard
Jan Dyrberg
John Asmussen
I lcnrik Thomsen
Gudrun Nyborg
Lone Astrup
Kristian Knudsen
Søren Nilauscn
Klaus Tang

97 .,8 43 32
97 38 43 RI
97 :lis -12 R5
97 38 40 50
97 .,8 41 21
97 31' 4(1 04
97 31' 41 0:97 31' 43 7R
97 31' 43 SR

Form.
Næstform.
Kasserer
Sekretær
Konun.valgt
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Ungdomsldubben

Ved: Bestyrelsesformand Karen Bak

Torsdag den 25. marts 1996 var der
generalforsamling i ungdomsklub
ben.
Foruden bestyrelsen og leder af
ungdomsklubben Lotte Anneberg
kom der kun 2 medlemmer af
ungdomsklubben til mødet. Ingen
forældre mødte op. Hvad skyldtes
det? Det- var en deprimerende
oplevelse for bestyrelsen.Vi besluttede dog at holde general
forsamlingen som planlagt. Kristian
Knudsen blev valgt som ordstyrer og
han havde et nemt job resten af
aftnen.

Karen Bak gennemgik beretningen
og her er et uddrag :
Ungdomsklubben fik i foråret 1995
ca. 21.000 kr. af Grønbjerg 2000 til
at starte med. Foruden støttede
kommunen med 2500 kr. i etableri
ngstilskud. (Klubben var gladL: for
... .ror1sa�11.:s
Grønbjerg - 2000).

GRØN BJERG
MASKINFORRETNING
din lokale Maskinforretning

97 38 40 35

Der indbydes til:

iKSpihltioKSOtyteK
tyoll.ud tyoll
GllØKbjelllJS 100 ållS jubi�æu1t1.
Vi vil gerne invitere alle som har lyst til at præge vores 100 års
jubilæum med ideer eller arbejdskraft, til en forhåbentlig inspirerende
aften.

Tirsdag d. 28. maj 1996 kl. 1gJ0
i Ungdomsklubben.

Grønbjerg Sogneforening
Dorthe Liv
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Der blev underskrevet kontrakt med
Schulstad om leje af kontor - og
kantinelokaler i det tidligere Grøn
bjerg Bageri pr. 1. juli 95. Lokaler
ne blev rengjorte og malet. hvorefter
de blev indrettet med møbler. som
flere havde stillet gratis til rådighed.
Her skal lyde en tak til alle dem
som gav, - det var en stor hjælp.
Bestyrelsen købte bl.a. stereoanlæg,
bordtennisbord og fik indrettet loka
lerne. Britta og Niels Dam skal have
særlig tak for deres store indsats i
forbindelse med indretningen af
klublokalerne.
Den 2. september holdt vi åbent hus
sammen med Servicebutikken og
den 7. september startede ungdoms
klubhcn. Klubben har været en stor
succes. Der er 30 medlemmer ( der
er 31 b,1rn i 5. 6. og 7. klasse) og
der er m0dt mindst 25 børn op hver
aften. Lars Jensen og Lotte Anne
hcrg har va.:ret klubbens leder hver
torsdag aften. og de har begge lovet,
at såfremt de har tid. er de interes
scret i at lede klubben igen til næste
år. Ocr har været nogle arrange
menter i l0bet af året og lederne
planla.:gger i 0jeblikket en overleve!-

�DANA
VINDUER�

sestur i juni måned, 20 har meldt sig
ti I.
Klubaftnerne er meget ustrukturere
de uden nogen fast planlægning, og
det mener både lederne og bestyrel
sen er vigtigt at fastholde i fremti
den. Børnene er vant til, at meget er
planlagt for dem, så de har behov
for et sted, hvor de kan komme og
gøre, lige hvad de har lyst til .
Efter beretningen gennemgik Kre
sten Vestergaard regnskabet. Det
viste at vi havde et pænt overskud.
Mens vi drak kaffe snakkede vi om
at indrette et værksted i mellemgan
gen mellem Servicebutikken og
ungdomsklubben. Det vil bestyrelsen
arbejde videre på . ■

Politiet
er nu at træffe i
Servicebutikken
hver tirsdag omkring kl. 14

Ørnhøjvej 18 Grønbjerg
6971 Spjald.
Tlf. 97 :rn 45 00
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li Teglværkerne
m:

Det lille Teglværk ---- og mennesker deromkring.
Lige før sidste århundredskifte havde
det unge par, Johanne og Mads
Christian Madsen, overtaget ejen
dommen (nu Holstebrovej 16) efter
Mads Chr·s forældre. Mads Chr's
mor, som lige var blevet enke, blev
dog boende hos den unge familie til
sin død. Mads Chr·s forældre havde
først købt ejendommen her i 1899
efter at have athændet gården
Katrinelund i Abildå. Foruden at
drive landbrug virkede Mads Chr·s
far, Mads Madsen. som tækkemand.
Det var under udøvelse af tækkear
bejde på Brejninggård, at han var
ude for et tragisk uheld. som med
førte hans død.

Mads Christian havde arbejdet på
Overgård i Ørnhøj, og her havde
han lært om og været med til tegl
brænding. På Overgård lavede man
mursten til eget brug,- som var rd
almindeligt på gårde før i tiden-. hvis
jorder kunne præstere de rigtige
råmaterialer. som ler. sand og mor
til fremstilling af klyne (tørv) til
brændsel.
Efter at have drevet ejendommen
her kort tid gik min bedstefar og
fandt ud af, at lige her på hans
marker var leret jo, som egnede sig
til teglbrænding. fortæller Karl
Gustav Madsen, som jeg har besøgt.
for at høre ham fortælle om. hvad
han ved om Det lille Teglværks
opståen. -Kodal Teglværk. som
egentlig var dets navn.
"Ikke så meget", siger han næsten
undskyldende," min tvillingsøster og
jeg var kun to år. da det blev ned
lagt."
o�t

Havevandring.

m�

, AVE'
SKAB·

Mandag den 10. juni. Vi mødes på Tre.høje kl. 19.00.

Herfra .kører vi samlet til Søndre Anlæg, Godsbanevej i
Herning, hvor vi skal se de mange store rhododendron.
Derefter besøger vi Viola og Niels Abildtrup, Krostrupvej 2.1,
Snejbjerg, Herning. Her skal vi se en stor landbohave med vandbassin, sjældne træer og buske, bl.a. citrontræ og oliventræ. Lyngog staudebed. Mange sten. Udestue med sukkulenter og eksotiske planter.
Salg af planter.

Aftenkaffen medbringes.

Ved manglende kørelejlighed, kontakt bestyrelsen.
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Hestvrelse11.

1kt lille- Tcglva:rk ca.l'JIU.
Og dt)g:---"! Bedstefar ikke kun
puslede med ideen. men gjorde ogsf1
alvt1r af at oprettL' sit eget tl'glva:rk
på sin ejendom."
Mads Christian lf111te 2000 kroner i
bankrn til at fft bygningerne op at
st:L Og gik sft sammen med Knud
HansL'n og Peder Bech i gang med
at frL·mstille mursten og dra.:nr0r.
Opskriftrn havde han jo fra sin tid i
Owrgård. LerL't blev fundet pf1 egen
jord. men hvt)r fik man sandet fra.
som ugsf1 er en n0dvendig ingrediens
til teglbra:nding? Den fandt man i
Klidsbjerg- fint hvidt sand. som var
helt idL·elt til formålet.- I starten
foregik al a.:ltning af leret med hånd
og hestekraft.- f0rst langt senere
kom der en petroliumsdrevet motor
til- en Holstebromotor.
Nf1r leret var godt æltet sammen
med sandet. blev det hældt i en
tra.:form med plads til to mursten af
gangen og hf111dstr0get. Fremstilling
af dncnr0r foregik ogsf1 ved hånd
kraft med et stempel til hjælp.

Efterhånden som sten og r(Ar blev
formet. blev de stillet på hylder i
t0rrehallen på række og geled. og nu
afhang det så af vind og vejr. hvor
når man kunne få ovnen i gang. Jo
t0rrere materiale, des mindre brænd
sel skulle der til.
Det var det. man kaldte en h0jovn.
man havde på Det lille Teglv;-crk.
Nf1r det godt t0rre teglmateriale var
anbragt i ovnen. og der var t,dnct
forsvarligt på alle sider. kunne der
leendes op under den. R1�gen steg ud
af et lyrehul 0verst i ovnbygningen. Nej. der var skam ikke nogen skor
sten!- Brændselet bestod af klyner,
og hvor man fik dem fra, er et helt
kapitel for sig. Dem skulle man
heller ikke ud at købe. da der til
ejendommen hørte en moseparcel i
Holmgård Mose. Her bjergede man
brændselet til opvarmning af teg
lovnen i starten, men senere blev der
også købt mange tø,v til.
Det var sådan. at når vejret ikke var
til teglfremstilling, så passede det
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præcist til. at man kunne grave t0rv
og få dem t0rret og bjerget. og det
benyttede man sig af her i familien
Madsens lille teglværk. Som efter
hånden kom op på en betydelig
produktion.- Det var gode tegl, der
gik ud fra Det lille Teglværk.
Murstenene var kendt for at være
nemme at "slå"- altså knække præ
cist. og var gode til at tåle frost.
bevis på at Mads Chr. kendte den
rette opskrift.
Madsens mursten og drænrør var da
også efterspurgt viden om. ja så
langt som til Holmsland og Holste
broegnen kendte man til disse
grønbjergtegl. - Karl Gustav forta::1ler. at når man kørte et læs til
Holmsland. så bedede man undervejs
hos PL:(.kr Bilgrav i Hover - både
hL'.n og hjem. - At bede betyder ikke,
at man stoppede op for at bede
Vorherre om godt vejr eller farbar
vej. - ckt gjorde man måske også, nej det er ensbetydende med. at man
rastede. Her hos Peder Bilgrav gav
kusk og heste sig tid til at få sig et
godt måltid. før man drog videre
mod Holmsland med stiwognen godt
læsset til med n,;dt tegl fra Grøn
bjer g.

Selv om du ikke
stadigv ;-.ck støtte
Det koster I 00.til kasserer Jens
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Historien melder intet om. hvor
mange penge der var i at fabrikere
mur sten og drænr0r. På L'.t tidspunkt
stod Mads Christian og manglede 50
kroner og måtte tage et lån i ban
ken. Men der skulle kautioner til.
Syv gode grønbjergmænd satte deres
underskrift før lånet kunne bevilges.
Da nu bevillingen var i hus. gik
Mads Chr. på sine ben den lange vej
til Ringkøbing for at hente de 50
kroner i Landbobanken.
Johanne og Mads Christian fik fire
s0nner og en datter i l0het af få år.
og efterhånden som sønnerne vokse
de til. blev DL:t lille Teglvc:crk et
familieforetagende med 4-5 ansatte.
Det var s�,;nnerne Mads (Dueholm).
Kristian. Martin (K.G."s far) og
Viggo Madsen. - Viggo købte godt
nok gården på Kodalsvej. som nu er
ejet af Gerda og Villy Madsen (s0n).
men det forhindrede ham ikke i at
være med i teglværksarbejdet. Sf1
hjalp brødrene til gcnga;ld ham på
gården, når der var travlhed.
Det lille Teglværk fungerede også
som dræningsfirma på L:gnen. Ved
en ny lov var der givet landbrugere
mulighed for at få et grundforbe
dringslån. og det satte gang i arbej-

er aktiv i Grønbjerg GUF. kan du
os. ved at blive passiv medlem.
kr. for et år. Henvendelse kan ske
P. Mikkelsen.

Bestyrelsen.

MaJs ( 'liristian mcLI tvillingerne Sine og
Karl c;ust:1v r, lr:rn IH1jovnen I 937.

det med at få drn:net mange steder
i det vestjyske. Teglværksfirmaet
havde jo selv drænrørene. så i
vintertiden. når der ikke var så
meget arhejde på teglva:rket. gik
man i gang meu dræningsprojekter
p;1 flere ejendomme her i Grønbjerg
L)g omegn.
Der sidder mange mursten fra
Kodal Teglva.:rk i huse og g;nde i
vnrt sogn. - For eksempel kan det
na.:vncs. at t°\,1rst i trediverne ned
brn.:ndte b;ide Nedcr gård og Volds
g.°1rds gfnd i Ørnhøj. og begge gårde
blev bocnopbyooct
af mursten herfra.
bb
Der er ingrn tvivl om. at den gode
Madsrn-familie havde taget på det

der med tegl, og de sled
da også alle bravt i det.
Karl Gustav fortæller et
træk om, hvordan den ene
af hans farbrødre tog
fusen på en Grønbjerg
bonde, som mente, at
Mads (Dueholm), som var
eminent dygtig til at stryge
sten, nu kom alt for let til
sine penge. Mads tog
udfordringen op og bød
manden til. at man kunne
lade det komme an på en
prøve. -hvem laver flest!!!
Mads havde tryllet 7-8
mursten frem, før udfor
dreren i det hele taget var
kommet fra start.
Vi har også hørt fortælle
om. at det kunne gå lystigt
til i min bedstefars hus. fortæller
Karl Gustav. Min bedstefar ejede en
harmonika. og ved kaffegilder kunne
han godt finde på at tage instrumen
tet frem, og så gik dansen lystigt i de
lavloftede stuer. Som jo i lwjden
passede godt til Madsen·er, men var
købmanden på besøg, kunne han
sagtens risikere at blive slået i gulvet
af en loftsbjælke.

DK BENZIN
Jørgen Demant
Ørnhøjvej 12, Grønbjerg
6971 Spjald
Tlf. 97 38 41 87
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Karl GustJv med stenformen og det aller
sidste drænrør der gik ud fra Det lille
Teglværk.

Hjulet er en forunderlig opfindelse.
kendt mindst 6000 år tilbage i
historien - udfr;rt i mange variationer
- som dog har et tilfælles. -Men
hvorfor nu den snak om hjul'? Jo.
fordi Mads Chr. faktisk også opfandt
et hjul. Kom så vidt. at han fik
patent på sin opfindelse, men ikke
længere. det var igen det med
pengene, der spillede ind. Tilfældig
vis viste han en dag en rejsende "sit
hjul". Måske var det ikke tilfældigt.
at hjulet på den kendte Randersb,-1r.
som kom i handelen knap derefter.
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lignede bedstefars til
forveksling. fortæller
KG. Så er der ikke sagt
for meget.
At livet ikke var lutter
glæde i de gode gamle
dage. forstår man. når
man hører Karl Gustav
fortælle om, hvilken
skæbne der skulle overgå
hans fars forældre. Efter
det sidste barns fødsel
blev Johanne psykisk syg
og blev indlagt i Viborg,
- hvor hun senere døde
og blev begravet. Heref
ter kunne Mads Christi
an ikke klare alene at
sørge for alle de 5 små
børns opvækst. så to af
dem blev "lånt" ud til
venner og bekendk.
Vores far. som dengang
kun var seks år. kom ud
at tjene på Hedegård i Abildå. Flere
gange løb han af pladsen. for blot.
ved sin fars hånd. at blive fulgt
derud igen. Senere kom han dog i et
godt hjem i Tim. hvor han var til

ti/ 97 38 41 l'l
rf!rm
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__j/ming:Jtider
On:Jdag 09 Jreda9
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olørdag hun efter aftale

konfirmationsalderen. og i Tim blev
vores far da også konfirmeret, for
tæller Karl Gustav. Den lille Dag
mar kom i pleje hos Sine Madsen i
Kiddalhus.
I 1937 blev Det lille Teglværk
nedlagt. Mads Christian Madsen var
da 63 år. Et konsortium af teglvær
ker. hvori teglværksejer Anders
Jensen havde del. købte rettigheder
ne til at grave ler og drive teglværk
på matrikelnummeret her. - Dermed
var æraen slut for Æ lille Teglværk.
som havde været i drift siden 1903.
Jeg fritter Karl Gustav ud.-- der må
da være'! Men nej! Intet! Absolut

intet er der tilbage her, som minder
om. at her har ligget et teglværk - en
af Grønbjergs allerførste virksomhe
der. -Ikke den mindste lille murbrok.
-- Og så alligevel! Da jeg er ved at
gå --- "Du kan godt se, at derhenne
på marken, der er ligesom en ter
rænforskydning. Lige der gravede de
den sidste bænk ler op!"
Ja. og så er der jo også lergraven
derhenne - kønt plantet til omkring en ren idyl. Karl Gustav er spændt
på. om guldfiskene har overlevet den
kolde vinter. En kæmpe på 47 cm.
har han da fundet omkommet.
Størrelsen får ham til at lege med

Fodbold på Grønbjerg Stadion.
Mandag 20. maj kl. 18.15

Lilleput - Skjern G F I

Mandag 20. maj kl. I 9.30

Serie 3 - Herning KFUM

Onsdag 22. maj kl. I 8.00

Miniput hjemmestævne

Onsdag 22. maj kl. 19.30

Jyllandsserie - Vinding UF

OnsJag 29. maj kl. 19.30

Danmarksserie - Thisted FC

Svmdag 2. juni kl. 14.00

Danmarksserie - Flemløse BK

Mandag 3. juni kl. 18.30

Lilleput - Ringkøbing IF

Mandag I 0. juni kl. 19.30

Serie 3 - KLG

L0rdag 15. juni kl. 16.00

Jyllandsserie - Gudumholm IF

Mandag 17. juni kl. 18.00

Mikro 89 hjemmestævne

Mandag 17. juni kl. 18.00

lilleputter - ØAB 86

Torsdag 20. juni kl. 18.30

Mikro 90 hjemmestævne
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tanken om. at det måske er en af de
seks. som hans bedstefar satte i søen
i 1947 sammen med nøkkeroserne.
Sine og Karl Gustav - stadig æ
tvillinger fra Æ lille Teglværk er de
sidste børn. der er født og opvokset
her. Karl Gustav har ejet ejendom
men siden 1976. Jorden er lejet ud.
men Karl Gustav er entusiast på
områderne racctjerkræ. skydning og
fri1mcrke- og møntsamlinger. Sine er
gift med Arne Jensen.
Dette indlæg er det h1rste i en lille
serie om teglværker i Grønbjerg. I
na::ste nummer af Runestenen er det
Gr0nbjerg Teglværk. det gælder. Jeg

ved. at flere grønbjergboere i sin tid
har arbejdet der . Hvis nogen af jer
har noget. som I har lyst at fort,dlc
fra den tid. - alvor dier gammen -.
hører jeg gerne fra jer -- meget
gerne!
Tak til Karl Gustav og Gr0nbjerg
Lokalhistoriske Arkiv.
-ik

Trehøje Museum

Søndermarksvej 2. Ørnhøj.
Åben lørdag+ søndag kl. 14-17
eller efter aftale.
Tlf: 97386014. 97.18620.'l. 97.186026.

HUSK
Sidste frist for indlevering af forslag til årets
Grønbjergviking er den 15. juni.

Tour de Pedal
14. maj

20. maj
Grønbjerg GUF
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De mange registre gør
det muligt nøje at
følge borgernes adfærd.

Jae, lille fm Knudsen . . . sammenkøringen af l'Ore registreringer af Deres indkøb hos
"Billig-Villy" med den affaldsmængde vi har modtaget fra dem viser en manglende
indlevering på 2.63 kg .. så, kære fni Knudsen hFor er de manglende 2,63 kg. affald ?

AF

�

�

VIKINGEN ER LØS
Kend din by!

Gæt hvor billedet til højre er
taget i Grønbjerg.
Indlever dit svar til en fra
redaktionen eller i service
butikken senest d. 29. juni,
og du deltager i lodtræk
ningen om en lille præmie.
Max. 1 svar pr. deltager.

Vinderen af konkurrencen i
nummer 19 blev: Rasmus Mikkelsen.
Billedet var taget af muren ved Ringkøbing Landbobank.

Rugepolitik i Børnehuset !
I sidste nummer af Runestenen kunne vi berette at Grønbjerg Børnehus
ville passe alle børn mellem 3 og 20 år.
I dette nummer kan vi afsløre, at Børnehuset nu også vil til at sætte
skub i børneproduktionen. Grønbjerg Børnehus har nemlig offentliggjort
en rugepolitik, hvilket må tyde på der ikke er tilfredshed med det
tempo, der laves børn med i byen.

---- ---

-

-- ----

MOTORVEJ TIL ØRNHØJ ?
En fritidslandmand (til daglig folkeskolelærer) med bopæl på Ørnhøjvej
(helt ud til vejen), har åbenbart følt at vejen til Ørnhøj er for lille.
I hvert fald har vedkommende spredt kunstgødning hele vejen fra
Ørnhøj til sin bopæl på Ørnhøjvej, måske i håbet om at vejen vil vokse
sig større ! ! !
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Gule Fanden.
Du kunne dog komme meget lettere fra det hele,
når du ville sige mig navnene.•
•Det vil jeg ikke. Der har I daleren, så måske vi
siden tales ved.•
»Det tænker jeg. Farvel så længe.•
Den overtroiske pige tænkte på at bruge dette
råd, men de sorte dyr var ikke ved hånden, da
man i Holmgård kun havde en lille rødbroget
køterhund og en hvid kat. Hun vidste heller intet
sted, hvor hun kunne få sådanne dyr, som
udkrævedes til hekseriet, og kunne altså ikke
iværksætte dette.
Imidlertid faldt det hende ind at hun vel også
kunne nå sit mål på en anden måde, thi hun
behøvede ikke at bryde sig om Marie, når bare
Knud kunne blive forelsket i hende selv, og det
målte den gule vel også kunne udvirke. Det var
nu i høstens tid, og om lørdagen gik hun hjem fra
marken noget før aften. Hun sagde til sin mor, at
hun ville over til sypigen i Kjærdal og have lidt
forandret ved sin søndagsdragt, så tog hun en ost
i fadeburet og gik - ikke til Kjærdal, men op i
Omme Bjerge - og nåede Fandens Slot lidt før
solnedgang.
Gule Fanden var hjemme, hun gav ham osten og
forebragte sit ærinde, idet hun føjede til, al hun
ikke havde kunnet bruge det forrige råd, han
lærte hende.
,Jeg kunne måske nok skaffe dyrene,• sagde han.
»og jeg kunne nemt udrette det hele, når du ville
sige mig navnene. Når begge fattede lede til
hinanden, er det heldigere, end når den ene slår
op, og den anden sørger over det.•
»Å pyt med det! L-id hende græmme sig, det har
hun godt af.• sagde Johanne.
»Ja, når du synes det. Hør så, hvad du skal gøre.
Du skal stikke hul på din venstre ringfinger, og
med det blod, der kommer, skal du skrive dit
navn på et hønseæg. Det skal du koge, og når det
er hårdkogt, så skal du pille det så forsigtigt, at
det bliver aldeles glat og derefter skal du brænde
skallerne. Siden skal du lade ham spise ægget. Du
skal gøre det altsammen i fandens navn, men der
er slet ingen fare ved det, når du ikke, fra du
stikker hul på lingeren, og til æggeskallen er
brændt i aske, kommer til at spejle dig; thi så
indestår jeg ikke for noget.•
Johanne takkede for rådet. lovede al forøge
betalingen. hvis hun fik held af foretagendet, og
skyndte sig hjem for straks at gøre prøve på
kunsten.

Der hang et lille spejl i køkkenet, det gemte hun
i bordskuffen, at hun ikke tilfældigt skulle komme
til at kaste et blik i det! så opsøgte hun et æg,
men da hun kom til skorstenen, var der ingen ild.
Der var heller ingen tørv inde; hun spurgte sin
mor, hvordan det kunne være, og fik til svar:
»Marie er gaet ud at hente tørv, men hun bliver
noget længe borte.• Johanne, der ikke ville have
sagen opsat og syntes, det kunne være passende
at have et kogt æg at byde karlen til hans søn
dagsfrokost, løb nu selv ud at hente brændsel.
Imidlertid havde Marie andet i sit hoved end tørv,
thi ude ved tørvestakken havde hun mødt Knud,
og imellem ham og hende var det kommet til så
varmt et ordskifte, at hun rent glemte, hvad hun
gik efter. Da Johanne kom, stod de med hinan
den omfavnec..le. blik mod blik, bryst mod bryst, og
Marie henrykt lyttende til vennens kærlighedsord.
Johanne listec..le sig lydløst hen i deres nærhed,
hvor hun stod med bøjet hoved og gjorde sine
ører lange. Da kæresteparret blev opmærksomt
på hende. slap de hinanden og gik hver til sin
sic..le, og Marie så frit på hende; der blinkede
kanske en overmodig lille djævel i hendes skønne
øjne, thi nu endelig havde hun vundet en ven og
beskytter, til hvem hun hengav sit hjerte med
ubegrænset tillid. »Hvad talte du og Knud om
fornylig'1 « spurgte Johanne, da de kom ind.
»A, ingen ting,« lød svaret.
»Du lyver. Det er skændigt, at din frække og
løgnagtige tingest saledes har spillet op for at for at narre og forlokke ham, der er min kæreste
og sii goc..lt som mand.•
»Du er ikke Knuds kæreste, og han bliver aldrig
din mand.•
»I-Ivac..l gør han ikke1 Bilder du dig ind, at du kan
hindre det'!•
•I-lan vil selv hindre det, for han og jeg har lige
nu lovet hinanden ægteskab. Nu ved du det.•
»Virkelig' I-lan vil altså beskæmme sig selv og al
sin slægt ved at ægte Gule Fandens datter, han
vil ægt..: ungen al en lumpen tyv og kæltring, vil
va:r..: en slaves svigersøn; han vil ægte den tøs,
s,1n1 hkv t'øc..lt i tyvehullet af en kvinde, der løb
bnrt fra sin mand for at blive mor til en uægte
lamlstrygerunge. - Ja, for du har naturligvis sagt
ham c..let hele'? Du har sagt ham, at det, du en
gang fortalte ham om handelsmanden i Ribe, der
c..l.-1,k fra c..lig. mens du var barn, var bare en pæn
lille l;>gn. snn1 du havde opspundet for at fange
ham. Du har jo vel nok sagt ham det alt sammen,
111..:n han vil have c..lig alligevel. Velbekomme!•
.......fortsættes
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Der går mange
gode II ender II på
et godt stykke
LIMTRÆ

(,llfJNll,JEllG
tlfJIIEI"INDIJS't1 1ll 1\/S
Asmussen & Sorensen
Grønb1erg 6971 Sp1ald

Telelon 9738 42 44

Telelax 9738 43 03

------------- ----------

-------

